
Молодий
будівельник

mb.pdaba@gmail.com  

ГАЗЕТА  ЗАСНОВАНА 
У БЕРЕЗНІ 1960 р.

27 липня  2022 
№ 7 (1990)

1930  : :   ДІБІ – ПДАБА  : :   2022  

ГОЛОВНА ТЕМА ВИПУСКУ:

Ми працюємо  
і віримо у щасливе 
майбутнє України

Газета виходить у друкованій та електронній версії , 
яка розміщується на сайті  академії   www.pgasa.dp.ua

Ми всі так налашто-
вані, що для душевної 
рівноваги нам обов’яз-
ково потрібні добрі 
почуття та позитивні 
емоції. А де їх взяти в 
наш жорстокий, склад-
ний військовий час? 
Інформаційні теле- та  
радіопрограми не радують, новини, якими ділимося 
одним з одним, теж бажають бути кращими. Але ось 
ми зайшли в фойє 1-го поверху біля центрального вхо-
ду академії і очі побачили чудовий казковий яскравий 
світ, особливу галактику, що нам подарували наші діти. 
Вони два літніх місяці (червень та липень) відвідували  
навчально-оздоровчі курси, що для них організували 
ректорат, профком, кафедра фізичної культури та спорту. 
А ще ми отримали підтримку наших спонсорів, числен-
них благодійних фондів. 

Для дітей співробітників академії та для дітей пересе-
ленців, що живуть у наших гуртожитках, була створена 
особлива дитяча країна, де вони вивчали французьку та 

англійську мови, а ще малювали, 
танцювали та плавали. І як своєрід-
ний підсумок – виставка дитячих 
малюнків у фойє 1-го поверху. Хто 
тільки не живе у творіннях малечі: 
казкові та легендарні герої (Козак 
Голота, Котигорошко), небувалі 
звірі, а серед них особлива чудова 
корова, а ще найяскравіший птах 
Перемоги. Далі 
портрети знайо-
мих та друзів. 

Всього 39 малюнків. Ось і знайшли ми 
всі, хто входить в академію, свої добрі 
почуття та позитивні емоції. 

А яка чарівна казкова атмосфера 
царювала на святі Нептуна, яким за-
вершився перший місяць курсів. Треба було бачити ща-
сливі обличчя дітей, що плавали в басейні, які зустріли 
справжнього живого Бога моря – Нептуна! А як посміха-

лися, забувши на час про 
всі негаразди, батьки, ба-
бусі та дідусі, що в якості 
глядачів були присутні в 
басейні на святі. І створи-
ли цей літній відпочинок 
волонтери-ентузіасти, 
люди з неспокійною ду-
шею та добрим серцем. 

І їм всім, викладачам та співробітникам академії, низь-
кий уклін та щира подяка: Ользі Ямпольській, Юлії 
Ойні, Ларисі Котовій, Петру Стасюку, Олені Мару-
сич, Ользі Шиян, Світлані Сологубовій, Євгену Мол-
чанову, Ігорю Тютенку, Андрію Лапшину, Світлані 
Волковій, Оксані Ткач, Наталії Шашкіній, Вероні-
ці Задунай, Тетяні Гуркіній, Євгену Волощенку, Яні 
Тарвердовій, Юлії Крюченко, Роману Любченку, Алі-
ні Кирпале, Світлані Подедворній, Наталії Вельчевій, 
Валерію Сисуну, Анастасії Протасовій. 

В організації та проведенні курсів під керівництвом 
ректора Миколи Савицького брали участь: проректор 
з навчально-виховної роботи Галина Євсєєва, керівник 
юридичної служби ректорату Світлана Сініцина, голова 
профспілкового комітету Олександр Дзюбан, член про-
фкому Роман Кроль, завідувач кафедри фізичного вихо-
вання та спорту Володимир Шиян, заступник директора 
з навчально-наукової роботи ННІІОТ Олена Рабіч, на-
чальник штабу цивільного захисту Бежан Гваджаіа, ди-
ректор спортивного комплексу Вікторія Шерман.

Саме завдяки цим людям 61 дитина (42 – діти спів-
робітників і 19 – діти переселенців) отримали знання і 
добрий настрій. Їх очі посміхалися, діти були щасливі.

Не вміємо ми журитися та сумувати. Рідна Укра-
їнська земля надихає, а ми гуртуємося і робимо кож-
ний на своєму місці щоденний крок до Перемоги!

О С О Б Л И ВА   К РА Ї Н А ,  О С О Б Л И В І   Л ЮД И
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Вперше тему перейменуван-
ня вулиці Чернишевського на 
ім’я Олега Петрова порушили 
у 1994 році, одразу після по-
хорон метра архітектури. Всіх 
вразив резонанс цієї події, коли 
проводити в останню путь ар-
хітектура Олега Петрова зібра-
лась силенна кількість людей.  
Хто вони? Чому прийшли в цей 
спекотний червневий день до 

академії? Може народ відчув, що відходить у вічність не 
просто знана людина, а величний символ свого часу?

Але в нових реаліях у лихі дев’яності роздуми про 
вшанування Петрова потонули у водопаді життєвих 
проблем. Вдруге це питання було піднято під час пер-
шої хвилі перейменувань у нашому місті. Але тоді лише 
два прізвища архітекторів затвердили на увічнення у 
назвах вулиць – це Дольник та Нірінберг. І от в черв-
ні цього року – нова хвиля перейменувань. На цей раз 
ініціатором та головним модератором процесу став 
учень О. Б. Петрова, відомий український архітектор 
І. Г. Підорван. Його активно підтримав ректорат та ар-
хітектурний факультет ПДАБА. Була підготовлена низка 
листів та клопотань від різних організацій. 

Наводимо кілька цитат з листів міських, обласних та 
столичних архітектурних організацій:

«Особливою заслугою Олега Борисовича Петрова ми 
вважаємо те, що він зміг розбудувати Дніпровську архі-
тектурну школу».

Придніпровська державна академія  
будівництва та архітектури

«Поява видатного архітектора, який заснував свою 
школу і який мав велику кількість своїх вихованців-ар-
хітекторів різних поколінь, для нашого міста це не ви-
падковість, а об’єктивна закономірність. Саме тут, 
на берегах Святої для українців річки Дніпро, в місті  
Дніпро це й повинно було відбутися. По великому рахунку 
Олег Борисов – це Олександр Поль у сфері архітектури 
міста».

Дніпропетровська обласна організація  
Національної спілки архітекторів України 

«Перлиною його творчості є комплекс будівель Прид-
ніпровської державної академії будівництва та архі-
тектури. Нещодавно він отримав статут Пам’ятки 
архітектури регіонального значення. Так, в реалізації 
проекту брала участь велика кількість знаних будів-
ничих і архітекторів, але саме архітектурний талант 
Олега Борисовича зробив цей об’єкт одним з найяскраві-
ших прикладів модернізму європейського рівня».

ГО «Асоціація випускників і друзів Придніпровської  
державної академії будівництва та архітектури

«…захищає Вітчизну під час Другої світової війни 
(нагороджений двома орденами Вітчизняної війни, орде-
ном Червоної Зірки, двома медалями «За бойові заслуги», 
медаллю «За оборону Кавказу»), також був нагородже-
ний низкою орденів та медалей в мирний час.

Значна кількість творів О. Б. Петрова у наш час 
визнана об’єктами культурної спадщини за видом  
«Архітектура».

Придніпровський регіональний осередок  
Українського національного комітету міжнародної 

ради з питань пам’яток і визначних місць / 
Дніпро – ІКОМОС – Україна

«Внесок Олега Борисовича Петрова у достойне тво-
рення архітектурного і містобудівного середовища 
м. Дніпро і створення Дніпровської легендарної, само-
бутньої архітектурної школи, величний і неоціненний, і 
вражає уяву багато десятирічь розвитку унікальної ар-
хітектури м. Дніпра.

Надзвичайний, плідний творчий шлях Олега Борисови-
ча Петрова – це яскравий діамант у національній короні 
творчості і патріотизму серед найбільш креативних і 
провідних стовпів національної архітектури України».

Національна спілка архітекторів України
Увічнення імені Олега Борисовича Петрова замість 

вулиці Чернишевського – це знаково і шляхетно. Але 
найкращий йому пам’ятник – це середовище міста, в яко-
му вільно живеться, красиво співається, творчо працю-
ється. Ті цінності, які відстоював все життя Архітектор 
Олег Петров, і це те, що повинні і далі робити його учні 
та учні його учнів.

Інформацію зібрав С. І. Подолинний,
старший викладач кафедри АПтаМ, член НСАУ

П Е Р Е Й М Е Н У ВА Л И ,   Ш Л Я Х Е Т Н О   В Ш А Н У ВА Л И

Студенти різних курсів архітектурного факультету під керівництвом своїх викладачів  
намагаються добре та відмінно здавати Петровський залік, а також втілювати його запо-
віти у своєму навчанні. 

С Ь О Г О Д Н І Ш Н І   М А Й Б У Т Н І   А Р Х І Т Е К Т О Р И
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К РА С А  І  Т В О Р Ч І С Т Ь  –  Н Е О Д М І Н Н І  С К Л А Д О В І  Н А В Ч А Н Н Я  У  П Д А Б А
Саме про це свідчить виставка студентських навчальних робіт 2-го курсу 

архітектурного факультету «Рідне місто» – результат навчальних завдань 
живописної практики. Чудово, що роботи вирізняються багатотемністю, 
яскравістю і різноманітністю техніки виконання. Виставка, що розташована 
на 3-му поверсі, дарує добрий настрій, ще раз підкреслює красу рідного міста, а 
також свідчить про талановитість наших студентів. І хочеться побажати 
від імені всіх, хто звернув увагу на ці творчі роботи, подальших успіхів учасни-
кам, щоб їх якомога частіше відвідувала легкокрила архітектурна фантазія.

З цією круглою датою економіч-
ний факультет поздоровив ректор, 
професор Микола Савицький. Він 
відзначив: «Шановні друзі! Еконо-
мічному факультету Придніпров-
ської державної академії будівниц-
тва та архітектури виповнилось 
30 років. 16 липня 1992 року, згідно 
Наказу 170, на основі відокремлених 

груп факультету промислового та цивільного будівниц-
тва було засновано економічний факультет. Час підтвер-
див сенс такого рішення.

Без фінансового супроводу, економічного аналізу не-
можливе будівництво, яких би масштабів воно не було. 
Взагалі неможлива ефективність жодного виробництва 
у будь-якій галузі. Ось чому попит на наших фахівців 
тільки зростає – вже під час навчання вони здебільшого 
повноцінно працюють за фахом. Ще один аргумент на 
користь нинішнього ювіляра – факультет має невичерп-
ний творчий потенціал, об’єднує талановитих вчених, 
викладачів, аспірантів та студентів. За попередні 30 ро-
ків колектив здійснив 27 випусків кваліфікованих фахів-
ців – понад 3 500 спеціалістів та магістрів здобули тут 

освіту. Зроблено значний внесок у розвиток національ-
ної економічної школи, запроваджено інноваційні форми 
навчання та новітні освітні методики.

Колектив досвідчених науковців та педагогів-нова-
торів спрямовує свої фахові знання та творчі зусилля на 
примноження інтелектуального та людського капіталу 
нашої країни, роблячи значний внесок у підготовку фа-
хівців-будівельників, управлінців та економістів за 11-ма 
освітніми бакалаврськими програмами та 10-ма освітні-
ми програмами магістерського рівня. Колектив факуль-
тету крокує в ногу з часом. 

В цю ювілейну дату, яка припала на суворі дні воєнної 
агресії, економічний факультет разом з усім колективом 
нашої академії напружено працює, наполегливо робить 
свою важливу справу задля формування потужного еко-
номічного майбутнього нашої держави, для наближення 
такого жаданого Миру в нашій Україні. Зичу колективу 
економічного факультету, кожному викладачу та спів-
робітнику, кожному студенту і випускнику міцного здо-
ров’я, втілення наукових планів, творчих ідей, фахових 
досягнень! Бажаю нових перспектив та звершень! Ба-
жаю економічному факультету впевнено крокувати до 
золотого 50-річного ювілею!».

3 0  Р О К І В  Е К О Н О М І Ч Н О М У  ФА К УЛ ЬТ Е Т У !

Шановні колеги, абітурі-
єнти та їх батьки, студенти 
та випускники, друзі та од-
нодумці! Щиро вітаємо вас з 
30-річчям економічного фа-
культету ПДАБА. Відзнача-
ючи свою круглу дату, колек-
тив економічного факультету, 
незважаючи на складні умови 

страшної війни, невпинно йде 
вперед, ставить перед собою 
амбітні цілі та досягає їх. 

Факультет продовжує свою 
наукову діяльність, розви-
ток наукових шкіл та напря-
мів, започаткованих фунда-
торами факультету: деканом 
факультету у 1992 – 2014рр.  

ПРИВІТАННЯ  КОЛЕКТИВУ  ФАКУЛЬТЕТУ  ВІД  ДЕКАНАТУ 
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Кандидат технічних 
наук, доцент кафедри 
Вищої математики

Лариса Олександрівна 
Чумак

В І Т А Є М О  Н А Ш И Х  Ю В І Л Я Р І В !

доцентом В. Ф. Левченком, доцентом В. В. Нагорним, 
професором Р. Б. Тяном, професором Л. М. Драгуном, 
заступником декана С. Д. Гавришем. 

Наші прекрасні викладачі кожного дня, навіть в умо-
вах війни, продовжують свою благородну справу, сіючи 
добре зерно у душі та серця молодого покоління, не втра-
чаючи оптимізму та віри у Перемогу! 

Серед наших випускників є доктори і кандидати наук, 
директори міжнародних корпорацій та інвестиційних 
фондів, провідні спеціалісти бізнесових та виробничих 
структур України. Випускники факультету приводять на-

вчатися на рідний факультет своїх дітей, що є яскравим 
прикладом його успішності та перспективності розвитку. 

Вітаємо вас, дорогі наші студенти та випускники! Пи-
шаємося вами та щиро зичимо успіхів, творчих дороб-
ків, натхнення та наснаги в усьому! 

Павло Фісуненко, 
декан економічного факультету, д.е.н.,доцент; 

Валентина Бабенко, 
заст. декана з виховної роботи, к.і.н., доцент; 

Оксана Герасимова, 
заст. декана з навчальної роботи, к.т.н., доцент

Липневу галерею наших ювілярів продовжують Лариса Олександрівна Чумак, Валентина Андріївна  
Боклаг, Павло Анатолійович Фісуненко, Сергій Васильович Шатов. Всіх наших героїв об’єднує спільна профе-
сія, одна з самих благородних та необхідних. Ця професія називається «викладач, вчитель молоді, вихователь 
майбутніх будівників нашої держави». Цю почесну місію – викладач, вихователь – наші ювіляри несуть з ве-
ликою наснагою та самовіддачею. Вони використовують всі надсучасні форми викладання з використанням 
різноманітних технічних засобів. Окрім активної викладацької роботи вони ведуть різнопланову наукову ді-
яльність. До своїх наукових досліджень вони заохочують студентів, розширюючи їх професійний і людський 
кругозір. В ювілейні дні хочеться побажати дорогим ювілярам міцного здоров’я, поваги та любові близьких і 
рідних, впевненості, терпіння та продовження плідної роботи на благо української вищої освіти.

Ректорат, профком, редакція газети «МБ», Студентська рада

Доктор технічних наук, 
професор кафедри Будівельних 

та дорожніх машин
Сергій Васильович 

Шатов

Організатори флешмобу запропону-
вали учасникам – випускникам, студен-
там та абітурієнтам створити разом 
родинний портрет факультету! Євге-
нія Морозова, випускниця економічного 
факультету, кандидат економічних наук, 
доцент, зав. кафедри ДЕнОМ: «Вітаю рід-
ний факультет з ювілеєм та приєднуюсь до 
флешмобу. За 5 років студентства та 7 ро-
ків роботи так багато було проєктів, мо-
ментів, подій. Бажаю колективу економіч-
ного факультету талановитих студентів, 

наукових здобутків, професійних звершень!». До поздоровлень Євгенії Морозової приєдналися численні колишні 
студенти та викладачі: асистенти кафедри міжнародної економіки та публічного управління і адміністрування Анна 
Глущенко, Крістіна Дригола; випускники Світлана Субботіна, Олена Коршенюк. 

Побажала подальших успіхів та запевнила про обов’язкову зустріч випускників на факультеті після  
війни заступник декана з виховної роботи Валентина Бабенко.

ДО ЮВІЛЕЮ ЕКОНОМІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ У СОЦМЕРЕЖАХ БУЛО ОГОЛОШЕНО ФЛЕШМОБ

Доктор наук з держ. управління, 
професор кафедри Автомобільні 
дороги, геодезія та землеустрій

Валентина Андріївна
Боклаг

Доктор економічних наук, 
доцент, декан  

економічного факультету
Павло Анатолійович

Фісуненко


